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Protokoll	  från	  konstituerande	  möte	  WestieAlliansen	  den	  19	  februari	  2015	  
	  
Närvarande	  
Louise	  Thomson	  
Jan	  Lindén	  
Iréne	  Eklund	  
Cathy	  Magnusson	  
AnnMarie	  Lindén	  
Anneli	  Söderlund	  

Ej	  närvarande	  

	  
 §1 
Mötets öppnade Louise Thomson hälsade alla välkomna till WestieAlliansens 

konstituerande möte 2015 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes 
  
 §3 
Protokollförare för mötet Som protokollförare för mötet valdes Jan Lindén 
  
 §4 
Styrelsens sammansättning Vid årsmötet valdes Louise Thomson till ordförande för 

verksamhetsåret. 
 
Vid styrelsens konstituerande beslutades följande poster: 
Jan Lindén valdes till vice ordförande för verksamhetsperioden 
Iréne Eklund valdes till sekreterare för verksamhetsperioden 
Cathy Magnusson valdes till kassör för verksamhetsperioden 
 
AnnMarie Lindén är av årsmötet vald ordinarie ledamot för 
verksamhetsperioden 
Anneli Söderlund är av årsmötet vald suppleant under 
verksamhetsperioden 

  
 §5 
Justerare av protokollet Att justera protokollet valdes AnnMarie Lindén och Iréne Eklund 
  
 §6 
Firmateckning Till firmatecknare för WestieAlliansen valdes ordförande och kassör var 

och en för sig. 
  
 §7 
Ansvarig utgivare Till ansvarig utgivare av WestieNytt valdes ordförande. 
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 §8 
Ändring av officiella 
uppgifter 

Cathy Magnusson skickar in uppgifter om nya styrelsen till Bolagsverket, 
Skatteverket och för publicering på hemsidan. 

  
 §9 
Reseräkning och 
bilersättning. 

Beslutades att följa SKK:s regler. 

  
 §10 
Arbetsutskottet Louise Thomson, Iréne Eklund och Cathy Magnusson ingår i 

arbetsutskottet. 
  
 §11 
Kommittéansvariga Beslutades att ordföranden tar kontakt med AUK och 

Utställningskommittén för att hitta förslag på ansvariga för kommittén. 
  
 §12 
Telefonersättning Beslutades att styrelsen avstår telefonersättning. 
  
 §13 
Nästa styrelsemöte Beslutades nästa möte tisdagen den 24 mars 19.30 
  
 §14 
Mötets avslutande Louise tackade alla och hoppas på bra kommunikation och samarbete 

under verksamhetsåret. 
	  
Justeras:	  
  
  
  
  
Louise Thomson, ordförande  
  
  
  
  
AnnMarie Lindén Iréne Eklund 
	  


